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Krátky slovník slovenského jazyka (1987), Dynamika slovnej zásoby sú!as-
nej sloven!iny (1989) !i Pravidlá slovenského pravopisu (1991). Jeho odda-
nos" zo#$ach"ovaniu jazykovej kultúry ho neopú#"ala do konca %ivota, %ivo 
sledoval v#etko spolo!enské i kultúrne dianie a neváhal pohotovo upozorni" 
redakcie médií (!i u% listom alebo telefonicky), ke& sa miera nedbanlivosti 
proti jazyku prekra!ovala.

Pri spomienke na Ivana Masára nemo%no obís" jeho povahové vlastnos-
ti, ktoré dominovali v celej osobnosti: mal nezvy!ajn' dar humoru, takého,  
ak'm bol on svojou podstatou – láskavého, jemného, nie v#ak naivného. 
Spolupracovníci sa v%dy te#ili na jeho humorom iskriace príhovory zo %ivo-
ta ústavu, ktor'mi spríjem(oval spolo!né posedenia pri rozli!n'ch príle%i-
tostiach. Neraz svoje starostlivo pripravené vstupy predná#al v #túrov!ine, 
!o poukazovalo nielen na spätos" ústavu so zakladate$om spisovného ja-
zyka, ale aj na jeho dobré poznanie histórie sloven!iny a na jeho bytostné 
vlastenectvo. Spolupracovníkov napokon v%dy pote#il svojimi milovan'mi 
husli!kami, na ktor'ch citlivo hral ich ob$úbené piesne.

Spomienku na jazykovedca Ivana Masára mo%no zakon!i" krátko: mi-
moriadnemu !loveku mimoriadna pozornos".      

                                           
Mária Pisár!iková

 

Konferencia "lovek a jeho jazyk 2010

V d(och 20. – 22. 1. 2010 sa v Kongresovom centre Slovenskej akadémie 
vied v Smoleniciach uskuto!nila konferencia s názvom "lovek a jeho jazyk 
2010. Názov pripomína rovnomennú konferenciu spred desiatich rokov, 
ktorá bola venovaná osemdesiatinám Jána Horeckého. Tá tohtoro!ná bola 
pripomenutím si jeho nedo%itého jubilea 90 rokov. V príjemnom prostredí 
Smolenického zámku sa zi#lo takmer 70 domácich a zahrani!n'ch ú!astní-
kov z rôznych lingvistick'ch oblastí. Vä!#inu z nich Ján Horeck' odborne 
viedol a podnecoval v skúmaní  fonetiky a fonológie, lexikológie, morfoló-
gie, #tylistiky, ale aj terminológie, prekladu, kultúry spisovnej sloven!iny, 
klasickej filológie, v komparatívnom v'skume, vo v'u!be sloven!iny ako 
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cudzieho jazyka !i v in'ch oblastiach. Do v#etk'ch t'chto vedeck'ch dis-
ciplín sám po!as svojho %ivota nielen zablúdil, ale vyryl v nich aj nezma-
zate$nú stopu. O jeho erudovanosti sved!í takmer dvetisíc bibliografick'ch 
záznamov, za ktor'mi sa skr'va ozaj priekopnícka práca nevídaného rozme-
ru ve$kého slovenského lingvistu. 

Po!as troch dní si na konferencii "lovek a jeho jazyk 2010 svoje ve-
decké skúsenosti vymie(ali mnohí odborníci. Vzh$adom na #iroké pole pô-
sobnosti J. Horeckého aj príspevky prednesené na konferencii boli rôznoro-
dé. Organizátori vy!lenili na prednesenie a diskusiu nieko$ko tematick'ch 
oblastí, ktoré kore#pondovali s oblas"ami v'skumu J. Horeckého: v#eobecná 
jazykoveda, jazyk – etnicita – kultúra, sociálne determinanty spisovného a ná-
rodného jazyka – sociolingvistické aspekty komunikácie, semiotika – systém/
#truktúra – gramatika – sémantika, slovotvorba – morfematika – morfológia, 
aktuálne problémy terminológie a terminografie, kontrastívny v'skum, klasic-
ká filológia, matematická, po!íta!ová a korpusová lingvistika. 

Konferenciu slávnostne otvorila predsední!ka Slovenskej jazykovednej 
spolo!nosti pri SAV A. Feren!íková privítaním ú!astníkov konferencie slo-
vami Jána Hollého a spomienkou na jeho hexametre, ktor'mi J. Horeck' 
sám vítaval ú!astníkov mnoh'ch smolenick'ch konferencií. Za Slovenskú 
jazykovednú spolo!nos" pri SAV i za seba %elala v#etk'm zhroma%den'm 
príjemné rokovanie a slovami „nech je jeho tvoriv' duch prítomn' aj na tejto 
konferencii“ odovzdala slovo &al#ím re!níkom. M. )imková z Jazykoved-
ného ústavu *. )túra SAV v Bratislave pre!ítala pozdravn' list z Ústavu for-
málnej a aplikovanej lingvistiky Matematicko-fyzikálnej fakulty Univerzity 
Karlovej v Prahe. P. Sgall, J. Panevová a E. Haji!ová v (om s úctou spo-
menuli najmä tútorskú pomoc J. Horeckého pri organizovaní konferencie 
Colling v roku 1982 i jeho odbornú pomoc pri prácach na po!íta!ovom pra-
covisku v Prahe. K. Habov#tiaková zaspomínala na mladého J. Horeckého 
a na !asy, ke& sám za!ínal svoju vedeckú dráhu. 

Ú!astníci si prostredníctvom troch osobn'ch siln'ch spomienok na 
J. Horeckého, ktoré predniesol S. Ondrejovi! z Jazykovedného ústavu 
*. )túra SAV v Bratislave, pripomenuli $udskos" a profesionálnu odbor-
nos", ale najmä priate$skos" J. Horeckého ku ka%dému, s k'm sa ako ne-
zabudnute$ná postava stretol. V pamäti ostáva najmä jeho otvorenos" pre 
v#etk'ch, ktorí chceli rás", skúma" skrytosti jazyka a usúvz"a%(ova" ich. 
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S. Ondrejovi! zhrnul aj najv'znamnej#ie vedecké diela J. Horeckého a jeho 
pedagogickú !innos". Osobitne sa pristavil pri ve$kom diele J. Horeckého 
na poli spisovného jazyka, kde u!il v#etk'ch vníma" jazyk ako „nie!o priro-
dzené, ako sú!as" nás sam'ch“. Mnohí ú!astníci súhlasne prik'vli re!níkovi 
na závere!né tvrdenie, %e bolo #"astím %i" v dobe J. Horeckého.

Ako sme u% spomenuli, organizátori konferencie vymedzili nieko$ko te-
matick'ch blokov pod$a v'skumn'ch oblastí blízkych J. Horeckému, v kto-
r'ch odznelo 61 príspevkov. Informácie o vybran'ch príspevkoch neuvá-
dzame pod$a programu, ale pod$a príslu#nosti k jednotliv'm tematick'm 
oblastiam.

V bloku v#eobecná jazykoveda bolo prednesen'ch 11 príspevkov. Mnohé 
z nich vyvolali ve$kú diskusiu. Tá musela by" – ako to u% b'va – z !asov'ch 
dôvodov !asto „pragmaticky“ ukon!ená. O to viac v#ak bolo potom vedec-
k'ch debát v kuloároch pri dobrej ve!eri !i vínku. J. Dolník z Jazykoved-
ného ústavu *. )túra SAV v Bratislave vo svojom príspevku Jazykov# znak 
ako kultúrna jednotka nadviazal na Horeckého oddelenie komunika!ného 
jazykového znaku od systémového jazykového znaku, ktoré J. Horeck' vzá-
pätí dáva do semiotického vz"ahu. Dôsledná semiotizácia jazykového zna-
ku smeruje ku kulturologizácii. J. Dolník nadviazal na jazykov' znak ako 
kultúrnu jednotku a zdôraznil, %e k jazykovému znaku mô%eme pristupova" 
ako k jazykovo-semiotickej, v#eobecno-semiotickej alebo kultúrno-semio-
tickej, resp. kultúrno-antropologickej jednotke. 

F. +ermák z Ústavu +eského národného korpusu Filozofickej fakulty 
Univerzity Karlovej v Prahe otvoril v príspevku Centrum a periférie jazyka 
je$t% jednou otázku dichotómie centra a periférie v jazyku. Ako základn' 
problém formuloval vágnos" a absenciu dostato!n'ch kritérií na bli%#ie vy-
medzenie t'chto pojmov a ich dichotómie. Doteraj#ie ilustrácie pova%uje len 
za ú!elovo vybraté príklady, zdôraz(uje ch'bajúcu systematickú anal'zu. Po 
otvorení problému centra a periférie v jazyku a po v'po!te nedosta!ujúcich 
náh$adov na( navrhol pou%i" alternatívny prístup so #kálou. Samozrejme, 
autor si uvedomuje aj mnoho &al#ích otázok, ktoré sa s tak'mto nov'm 
prístupom vynoria. Zaujímav' príspevok a nov' poh$ad na centrum a pe-
rifériu jazyka podnietil rozsiahlu diskusiu medzi posluchá!mi. V nej boli 
doplnené informácie a !iasto!ne zodpovedané otázky sú!asne na oba pred-
nesené príspevky. S. Ondrejovi! skon#tatoval, %e centrum a periféria jazyka 
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sú pohyblivé piesky pri poh$ade na jazyk, F. )tícha ocenil otvorenie tejto 
otázky a sám sa v diskusii zamyslel nad termínmi centrum a periféria. Do 
diskusie sa potom zapojili aj &al#í (E. Tibenská, S. +mejrková, J. Dolník, 
A. Jaro#ová, *. Kral!ák, H. Gladková).

J. Findra z Fakulty humanitn'ch vied Univerzity Mateja Bela v Ban-
skej Bystrici pripomenul vo svojom príspevku Funk!n# poh&ad profesora 
Horeckého na jazyk ko#atos" tvorby J. Horeckého a jej h,bku. Venoval po-
zornos" ponoru J. Horeckého do problematiky glosovania, textu ako takého, 
#t'lu masmediálnej komunikácie, napr. hovorenej publicistiky v elektronic-
k'ch médiách i písanej publicistiky v dennej a periodickej tla!i, prepojenia 
textu s jazykovou kultúrou a vyústenia do teoretického spracovania proble-
matiky ústnych a písan'ch publicistick'ch textov. Do diskusie sa s príspev-
kom k problematike esejistického #t'lu zapojili aj S. +mejrková a S. Ondre-
jovi!, k otázke miery zrozumite$nosti sa vyjadril J. Dolník.

V. Krupa z Ústavu orientalistiky SAV v Bratislave venoval vo svojom 
príspevku Proces revitalizácie polynézskych jazykov pozornos" revitalizácii 
maorijského jazyka na Novom Zélande. Po!et pou%ívate$ov tohto jazyka 
v 19. storo!í pod vplyvom vlny britsk'ch pris"ahovalcov klesol a jeho zna-
los" sa ve$mi oslabila. V 20. rokoch 20. storo!ia bol dokonca na #kolách 
zakázan'. Situácia sa v#ak na konci 70. rokov minulého storo!ia zlep#ila 
a postupne sa za!alo s revitalizáciou tohto jazyka a s ním súvisiacej kultúry. 
Napriek stálej hrozbe v podobe anglicky hovoriacich obyvate$ov v mestách 
sa spolo!nos" Maori sna%í rozvíja" na Novom Zélande najmä kultúru, ktorá 
posilní postavenie a pou%ívanie maorijského jazyka. 

Tematick' blok jazyk – etnicita – kultúra obsahoval 6 príspevkov. 
S. +mejrková z Ústavu pre jazyk !esk' Akadémie vied +eskej republiky 
v Prahe preverovala koncept individuálneho komunika!ného #t'lu pri ana-
l'ze mediálneho dialógu v príspevku Identita mluv!ích v r'zn#ch komu-
nika!ních situacích: komunika!ní styly. Analyzovala televízne interview 
s dvoma mlad'mi !esk'mi spisovate$kami a sledovala ich hovoren' pre-
jav v porovnaní s ich písan'm literárnym prejavom. Následne sa zam'#$a-
la, do akej miery komunika!n' #t'l autoriek ovplyv(uje komunika!n' #t'l 
moderátorov. V príspevku Lingvokultúrny aspekt politického diskurzu na 
Slovensku predstavili O. Orgo(ová a A. Bohunická z Filozofickej fakulty 
Univerzity Komenského v Bratislave diskurz utváran' v súvislosti s prezi-
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dentsk'mi vo$bami na Slovensku v roku 2009. Politick' diskurz skúmali 
autorky ako fenomén fixovan' prostredníctvom masmediálnych prostried-
kov. Zdôraznili diskurz ako proces, ktor' v sebe nesie javovú dynamickos", 
premenlivos" a variabilnos" diskurzu samého. Odpove& na otázku, !i sa 
!esk' administratívny #t'l v posledn'ch rokoch mení pod vplyvom pro-
cesov európskej integrácie, alebo sa zv'raz(ujú jeho charakteristické !rty, 
h$adala v príspevku Ú(ední (administrativní) !e$tina pod vlivem evropské 
integrace J. Hoffmannová z Ústavu pre jazyk !esk' Akadémie vied +eskej 
republiky v Prahe. Autorka analyzovala dokumenty EÚ prelo%ené do !e#ti-
ny. Pozornos" venovala mno%stvu preberan'ch slov do !e#tiny, pohybu me-
dzi formulami, kli#é a v'razov'm stereotypom, inovatívnosti v t'chto pre-
javoch, ale aj konzervatívnemu vyjadrovaniu – kni%nému a% archaickému. 
J. Pekarovi!ová z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 
sa vo svojej reflexii Profesor Ján Horeck# a Studia Academica Slovaca vrá-
tila do !ias prv'ch ro!níkov Letnej #koly slovenského jazyka a kultúry, na 
ktor'ch J. Horeck' predná#al zahrani!n'm ú!astníkom. Jeho príspevky sa 
nachádzajú a% v 29 ro!níkoch SAS, !ím patrí k jedn'm z najproduktívnej-
#ích autorov. J. Pekarovi!ová sa v priereze pristavila pri jeho najv'znamnej-
#ích príspevkoch a témach, ktor'm sa venoval po!as svojho pôsobenia na 
Letnej #kole SAS. 

Sociálne determinanty spisovného a národného jazyka – sociolingvistic-
ké aspekty komunikácie, tak' názov niesol tretí tematick' blok, do ktoré-
ho si sami autori zaradili osem svojich príspevkov. K. Musilová z Kated-
ry !eského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Univerzity Palackého 
v Olomouci predlo%ila !iastkové v'sledky dlhodobého sociolingvistického 
v'skumu !esko-slovensk'ch (nielen) jazykov'ch vz"ahov po rozdelení spo-
lo!nej federácie. Prostredníctvom dotazníkov sledovala medzi slovensk'mi 
vysoko#kolákmi rozsah ich kontaktov s !esk'm prostredím, zameriavala sa 
najmä na #tudentské názory súvisiace s prekladom z !e#tiny do sloven!iny 
a naopak, so slovensk'm dabingom v !esk'ch filmoch a !esk'm dabingom 
v slovensk'ch filmoch, ale zaujímala ju aj percep!ná kompetencia +echov 
a Slovákov v sú!asnosti spojená s pou%ívaním kontaktov'ch jazykov'ch 
javov. Príspevok J. Skladanej z Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila 
a Metoda v Trnave upriamil pozornos" na praktickú oblas" vedeckej !innos-
ti J. Horeckého, na jazykovú kultúru, ktorá mala podklad v jeho bohatej teo-
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retickej práci vo v#etk'ch jazykovedn'ch disciplínach. Autorka zdôraznila, 
%e J. Horeck' sa v%dy opieral o aktuálny stav sú!asnej jazykovej situácie. 
Za dôle%it' faktor pova%oval jazykov' úzus, pou%ívanie v'razov v be%nom 
hovorenom jazyku. Ka%d' jeho záver bol v#ak v%dy podlo%en' serióznym 
vedeck'm v'chodiskom. E. Klapicová Horná!ková z Katedry modern'ch 
jazykov Franti#kánskej univerzity v Steunbenville rozprúdila príspevkom 
Je internetová komunikácia nástrojom na zve&adenie !i ohrozenie jazyka? 
#irokú nesúhlasnú diskusiu medzi posluchá!mi. V príspevku hovorila o ko-
munikácii na internete a jej negatívnych vplyvoch na pou%ívate$a, ak'mi sú 
ochudob(ovanie jazyka, oslabovanie slovnej zásoby, zámerné zjednodu#o-
vanie morfologickej a syntaktickej #truktúry viet a mnohé iné. 

Tematick' blok semiotika – systém/#truktúra – gramatika – sémantika 
naplnili #tyri príspevky, z ktor'ch vyberáme dva. M. Avramovová z Jazyko-
vedného ústavu *. )túra SAV v Bratislave ponúkla posluchá!om príspevok 
Tehotné slová. Adjektíva ozna!ujúce oplodnenú )enu (samicu) v lexikogra-
fickom spracovaní, v ktorom sa venovala lexikografickému spracovaniu sy-
nonymického radu adjektív ozna!ujúcich oplodnenú %enu alebo zvieraciu 
samicu. Za problém pova%uje uvádzanie tak'chto heslov'ch slov v mu%-
skom rode, hoci v základnom v'zname je ich spájate$nos" obmedzená na 
feminína, a tie% lexikografick' opis lexikálneho v'znamu t'chto slov, kde 
vz"a%né zámeno alebo !inné prí!astie v mu%skom rode pôsobí ru#ivo. 
O dvoch slovesn'ch kategóriách v bengál!ine informovala v príspevku 
"as a aspekt v bengál!ine A. Rácová z Ústavu orientalistiky SAV v Brati-
slave. V bengál!ine sú spomínané dve kategórie úzko späté a vyjadrujú sa 
pomocou ur!it'ch slovesn'ch tvarov, tradi!ne naz'van'ch !asy. Systém 
v jazyku tvoria #tyri jednoduché !asy a #tyri zlo%ené !asy, z h$adiska aspek-
tu ich mo%no rozdeli" na imperfektívne a aspektuálne prísne nevyhranené. 
Ka%dému z nich autorka venovala osobitnú pozornos".

Druh'm najvä!#ím tematick'm blokom bol blok s názvom slovotvor-
ba – morfematika – morfológia. Do( autori zaradili desa" príspevkov. 
Modálnosti, osobitne epistemickej, sa vo svojom príspevku Epistemická 
modálnos* a evidencialita v sloven!ine venovala M. Ivanová z In#titútu 
slovakistiky, v#eobecnej jazykovedy a masmediálnych #túdií Filozofickej 
fakulty Pre#ovskej univerzity v Pre#ove. Autorka vymedzila #kálu episte-
mick'ch hodnôt od vysokej pravdepodobnosti a% po úplnú neistotu a ne-
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zabudla upriami" pozornos" posluchá!ov nielen na hodnotenie, ale aj na 
hodnotiaci zdroj. H. Gladková z Ústavu slavistick'ch a v'chodoeurópskych 
#túdií Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe predniesla príspevok 
Centrum a periferie kategorie deminutivnosti (Co ukázala sonda do paralel-
ního korpusu). Zdôraznila v (om, %e skúmaná kategória je definovaná kom-
plexom sémantick'ch a formálnych parametrov. Na materiáli paralelného 
korpusu z dielne +eského národného korpusu autorka porovnávala deminu-
tívnos" v slovansk'ch jazykoch, a to ju priviedlo k poznaniu, %e #truktúru 
deminutívnosti mô%eme kategorizova" a tak prispie" k anal'ze jej kontex-
tovej podmienenosti. Názvom motivovan'm menami zvierat sa v príspevku 
Geografick# poh&ad na niektoré názvy rastlín motivované názvami zvierat 
venovala A. Feren!íková z Jazykovedného ústavu *. )túra SAV v Bratisla-
ve. Autorka analyzovala 20 dvojslovn'ch pomenovaní lú!nych a lesn'ch 
rastlín z lexikálneho zväzku Atlasu slovenského jazyka, ktoré sú odvodené 
od zvieracích názvov, a jednoslovné názvy, ktoré majú v slovotvornom zá-
klade zvieracie podstatné meno. 

Príspevkom Predika!ní, nebo predikativní? O konkurenci adjektiv za-
kon!en#ch na -a!ní a -ativní v úzu sou!asné standardní psané !e$tiny pozval 
F. )tícha z Ústavu pro jazyk !esk' Akadémie vied v Prahe na zamyslenie sa 
nad skúmaním tvorenia slov a ich opisov v slovníkoch a nad mo%nos"ami, 
ktoré na tento cie$ ponúkajú elektronické korpusy. Ich anal'zou autor zistil 
existenciu viacer'ch aspektov, ktoré na konkurenciu adjektív typu komu-
nika!ní verzus komunikativní vpl'vajú. S. Ori(áková z Ústavu jazykov'ch 
kompetencií Centra celo%ivotného a kompeten!ného vzdelávania Pre#ovskej 
univerzity v Pre#ove, F. )imon z Katedry romanistiky a klasickej filológie 
Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa )afárika v Ko#iciach a J. Gen!i 
z Katedry po!íta!ov a informatiky Fakulty elektrotechniky a informatiky 
Technickej univerzity v Ko#iciach v príspevku K morfematickej anal#ze 
latinsk#ch substantívnych a adjektívnych kompozít spracovali a predstavili 
morfematickú anal'zu latinsk'ch substantívnych a adjektívnych kompo-
zít z Latinsko-!eského slovníka od autorov J. M. Pra%áka, F. Novotného, 
J. Sedlá!ka. Kompozitá autori delia na vlastné kompozitá a tzv. iuxtapozí-
cie, spojenia so zrete$nou pádovou formou prvého !lena kompozita. Za za-
ujímavé pova%ujú, %e pri iuxtapozícii sa prehodnotili pôvodné gramatické 
a deriva!né morfémy na interfixy. 
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)tyri odborné príspevky utvorili tematick' blok aktuálne problémy ter-
minológie a terminografie. Pracovní!ky Jazykovedného ústavu *. )túra SAV 
v Bratislave K. Buzássyová v príspevku Trvale in$pirujúce podnety termi-
nologick#ch v#skumov profesora Jána Horeckého a A. Jaro#ová v príspevku 
Aspekty idiomatickosti: medzi frazeológiou a terminológiou odzrkadlili teó-
riu J. Horeckého v koncepcii tvorby Slovníka sú!asného slovenského jazy-
ka. M. Bujalková z Ústavu cudzích jazykov Jesseniovej lekárskej fakulty 
Univerzity Komenského v Martine uva%ovala v príspevku Pojmové systémy 
v lekárskej terminológii o klasifikácii pojmov'ch systémov na základe ich 
znakov, ale aj vz"ahov medzi príbuzn'mi pojmami. K medicínskym poj-
mov'm systémom patria klasifikácie, nomenklatúry a tezaury. )pecifickou 
úlohou pojmov'ch systémov v terminológii je vytvorenie organiza!n'ch 
zásad pre medicínske pojmy, pre #tandardizáciu odborného jazyka medicí-
ny, ale aj pre informatické a #tatistické vyhodnocovanie. V. Wambachová 
z Fakulty filológie a umenia Viedenskej univerzity vo Viedni venovala 
pozornos" chemickej nomenklatúre a spôsobom odvodzovania slovenské-
ho chemického názvoslovia. Kontrastívne porovnávala túto problematiku 
s nem!inou a !e#tinou.

Tematická oblas" matematickej, po!íta!ovej a korpusovej lingvistiky 
bola zastúpená piatimi príspevkami. V. Benko z Jazykovedného ústavu 
*. )túra SAV v Bratislave predstavil metodiku obohacovania morfologic-
kej anotácie Slovenského národného korpusu tak, aby bolo mo%né vytvá-
ra" v nástroji WordSketch Engine koloka!né profily samostatne pre zvrat-
né a nezvratné podoby slovies. Tak sa pri ich lexikografickom spracovaní 
predíde v práci s t'mto nástrojom vyh$adávaniu tak'ch tvarov, ktoré sa 
správajú ako lexikálne homonymá. Korpus soukromé korespondence: sku$e-
nosti a perspektivy bol názov príspevku Z. Hladkej z Ústavu !eského jazyka 
Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne, v ktorom autorka infor-
movala o tvorbe korpusu súkromnej kore#pondencie z rokov 1990 – 2005, 
o #pecifikách tvorby takéhoto korpusu, jeho vyu%ití ako jedine!ného zdroja 
informácií o jazykovom úze, ale aj o jeho perspektívach – spätnom doplnení 
kore#pondencie z celého 20. storo!ia. Autorka sa zastavila aj pri v#eobec-
n'ch otázkach, ktoré sa spájajú s budovaním mal'ch #pecializovan'ch kor-
pusov. V. Schmiedtová z Ústavu +eského národného korpusu Filozofickej 
fakulty Univerzity Karlovej v Prahe v príspevku "esk# jazyk v období tota-
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lity 1948 – 1989 skúmala jazyk propagandy, ale aj jazyk vä!#iny $udí, kto-
rí na tlak propagandy reagovali s iróniou a humorom. Jazyk propagandy je 
mo%né skúma" z nového korpusu i zo Slovníka komunistického jazyka, kto-
r' v roku 2010 vyjde kni%ne. Jazyk $udí je zas mo%né skúma" zo sú!asn'ch 
korpusov, kde sa irónia a humor socialistick'ch rokov dostávajú na povrch. 
Autorka sa okrem iného v príspevku zmienila aj o tvorbe korpusu totality 
a o #tatistick'ch zaujímavostiach zhroma%deného materiálu.

Do tematického bloku kontrastívny v'skum bolo zaraden'ch pä" prí-
spevkov. A. Böhmerová z Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej 
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave sa v príspevku Udomácnení 
hostia? Nahliadnutie do prítomnosti anglicizmov a dynamiky ich vplyvu na 
jazykové roviny sú!asnej sloven!iny zaoberala niektor'mi otázkami vply-
vu anglicizmov na sloven!inu. Kládla si otázku, do akej miery a v akej 
podobe je pri preberaní dôle%itá interlingvistika – dôverná znalos" jazyka 
zdroja v'po%i!iek – na odhalenie prítomnosti a dynamiky ich vplyvu na ja-
zykové roviny sú!asnej sloven!iny. Problematike prekladu lingvokulturém 
(v eseji G. Orwella Politika a jazyk) sa v rovnomennom príspevku venovala 
M. Gavurová z In#titútu prekladate$stva a tlmo!níctva Filozofickej fakulty 
Pre#ovskej univerzity v Pre#ove. Autorka porovnávala dva slovenské pre-
klady eseje s originálom a sú!asne sa sústredila na hodnotenie ekvivalent-
nosti prekladate$sk'ch rie#ení, prítomnosti ne%iaducich a nevyhnutn'ch sé-
mantick'ch posunov, ale aj príkladov frazém, kli#é, cudzích slov !i vágnych 
slovn'ch vyjadrení, s ktor'mi sa prekladatelia museli popasova". V závere 
príspevku sa autorka zam'#$ala nad t'm, !i sú Orwellom kritizované komu-
nika!né stereotypy charakteristické aj pre sú!asnú sloven!inu.

Tematick' blok klasickej filológie reprezentovalo pä" príspevkov. Dobovú 
ohrani!enos" etymologick'ch v'kladov Marca Terrentia Varrona, ale aj vy-
zdvihnutie jeho hlbokej intuície v súvislosti s osvojovaním si systémovo-
-#truktúrnej stavby klasickej latin!iny predstavil v príspevku Ars grammatica 
v diele Marca Terentia Varrona J. Taraba z Katedry romanistiky Filozofickej 
fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. T. Hamar z Ústavu cudzích 
jazykov Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v príspevku 
Latinské adjektíva charakterizujúce tep v diele Caelia Aureliana a v modernej 
lekárskej terminológii analyzoval preklad slova tep v gréckych prekladoch 
rímskeho autora. Autor venoval pozornos" adjektívam bli%#ie charakterizu-
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júcim jednotlivé aspekty $udského tepu. Tie predstavujú korene modernej 
klasifikácie tepov v sú!asnej lekárskej terminológii. *. Buzássyová z Katedry 
klasickej a semitskej filológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského 
v Bratislave zaujala v príspevku Fonológia latin!iny Jána Horeckého s odstu-
pom rokov postoj k niektor'm z Horeckého podnetov t'kajúcich sa fonológie 
latin!iny vypracovanej na základe latinského fonologického systému overo-
vaného pomocou v#eobecnej fonologickej teórie. 

*. Liptáková z Katedry komunika!nej a literárnej v'chovy Pedagogickej 
fakulty Pre#ovskej univerzity v Pre#ove vytvorila svojím príspevkom 
Jazykoveda a lingvodidaktika samostatn' blok aplikovanej lingvistiky. 
Autorka uva%ovala o postavení jazykovedy v procese didaktickej komuni-
kácie v primárnom vzdelaní. Zam'#$ala sa aj nad hierarchiou princípov vy-
u!ovania v smere od kognitívneho eduka!ného systému. Nazna!ila t'm, ako 
sa v#eobecné princípy stavby a fungovania jazyka transformujú do obsahu 
a procesu vyu!ovania materinského jazyka. 

Tri dni spolo!ne pre%itého !asu na konferencii "lovek a jeho jazyk 2010 
spojili slovensk'ch i !esk'ch lingvistov v uva%ovaní a diskusii o témach 
blízkych im a ich u!ite$ovi J. Horeckému. Vymenené poznatky, odborné di#-
puty, stretnutie s kolegami z rôznych vedeck'ch pracovísk a medzi$udské 
príjemné teplo utvorili nezabudnute$nú atmosféru na Smolenickom zámku, 
ale azda aj v srdci ka%dého ú!astníka. Príspevky z konferencie budú publi-
kované v zborníku s rovnak'm názvom, ak' niesla konferencia.

        
Katarína Gajdo$ová

Komplexne o teoretick#ch aspektoch a v#sledkoch v#skumu 
fungovania zvukov#ch javov v re!ovej praxi

[SABOL, Ján – BÓNOVÁ, Iveta – SOKOLOVÁ, Miloslava: Kultúra hovoreného prejavu. Pre#ov: 
Filozofická fakulta Pre#ovskej univerzity 2006. 254 s.]

Publikácia Kultúra hovoreného prejavu vy#la síce dávnej#ie, no zárove( 
v ur!itom horizonte pre#la „aklimatiza!nou fázou“ v rámci jazykovedn'ch 
kni%n'ch prác a rovnako aj v rámci publikácií u!ebnicového charakteru.


